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الوباء االقتصادي يف السنة األخرية ،ألحق أرضا ًرا فادحة من الصعب قياسها .الفوارق يف املجتمع
ازدادت ،فروع كثرية تلقت رضبات قاضية .أجيال ومهن معينة خرست سنة كاملة من النشاطات
الحيوية.
من جانب واحد ،رأينا مدى ارتباط وتعلق أحدنا باآلخر يف الحيز والعامل ،والتقليص الكبري الذي
طرأ عىل التواصل االجتامعي من جانب آخر .لقد خرسنا وقتًا...
هنالك رضر عىل مستويني أساسيني بعمل املجلس:
 -1العمل دون ميزانية حكومية ودون قيادة سياسية متابعة ونظم مفضلة واضحة يف مجال البنى
التحتية ،تطوير الريف ،املواصالت ،لتعليم وغريه.
 -2تقليص التالمس اإلنساين الحيوي مع جهات خارجية ،عامل ومع الجمهور بشكل عام بسبب
تقييدات التباعد االجتامعي.
الرضر يف معظم القطاع الخاص أشد بكثري .الحقل تقلص أقل من املتوقع هذه السنة بفضل مجال
الهايتك ،مجاالت الصناعة األمنية ،وفروع أخرى ،والتي نجحت بأداء عملها ،ولكن خرست عىل
األقل سنة تنموية كاملة.
ماذا نحن فاعلون؟
يف بارك بارليف ،يف إشكول بيت هكريم ،بالرشاكة مع كل السلطات املحلية املجاورة ويف كل
املجاالت ،نحاول جذب محديث تشغيل جدد .نؤمن بأن هناك فرص خاصة وبهذا الوقت بالذات،
بعد فرتة صعبة ج ًدا .نحن نتوجه لكل جهات التشغيل الغنية بتجربة العلم واملعرفة من كل
األنواع ونقدم أنفسنا:
نحن نتواجد يف الدائرة الثانية قريبًا من مركز الدولة (ساعة-ساعتني سفر هذا قريب وفق
مصطلحات املقارنة) ونحظى بأفضليات خاصة .توجد طاقات وجمهور شاب ومثقف .توجد
خامات كثرية غري مستغلة يف املجتمع العريب ،وخاصة يف أواسط نساء مثقفات وصاحبات قدرات،
يعانني من تدين مستوى التشغيل .بلدات مسغاف هي منوذج لجذب أناس تطور املجتمعات
املحلية ،االقتصاد وكل املنطقة .رغم ارتفاع األسعار وانخفاض املحفزات إال أنه باإلمكان بناء شقة
يف مسغاف بسعر شقة يف مناطق مطلوبة يف مركز البالد .هذا هو الوقت لالستقرار يف الجليل!
القسم الخاص يب يف العارضة التي نجهزها ،جهزته يف الطبيعة مبنطقة يودفات القدمية.

املجلس يعمل مبجال تطوير املصالح التجارية بشكل دائم؛
 lلدينا مبادرة مشرتكة مع عرابة عىل أرايض خاصة بني عرابة ولوطم.
 lلدينا مبادرة مشرتكة مع سخنني عىل أرض مبلكية مختلطة رشقي اشبل.
 lلدينا مبادرة مشرتكة مع دير األسد عىل أرض مبلكية مختلطة جنويب كيشور.
 lلدينا مبادرة جديدة مع كفر مندا وبرئ املكسور عىل أراض يف منطقة مبلكية مختلطة جنويب
الضميدة.
 lنحاول التقدم بتطوير مناطق تشغيل يف خمس بلدات أهلية يف منطقة أفضلية قومية.
 lنحاول التقدم بتطوير مناطق تشغيل يف وادي سالمة والكامنة.
 lنحن نشجع ونساعد بتطوير التشغيل بالواجهة التجارية يف كل البلدات البدوية.
 lنحن نشجع العمل من البيت عرب تطوير بنى اتصاالت يف كل البلدات.
 lنحن نشجع ونساعد تطوير مصالح تجارية قامئة يف كل البلدات.
 lنساعد برتخيص وتطوير مبادرات ونساعد بتنظيم وتطوير مناطق تشغيل يف كل البلدات
واملناطق الصناعية اللوائية واملناطقية.
 lنساعد عىل استيعاب عامل باطلني عن العمل وعىل تطوير قدرات للمواجهة والتكيف يف
سوق العمل (بالعربية والعربية)
 lنساعد بتمويل وتشجيع محفز للمبادرين مبشاركة جهات من أهايل مسغاف-سخنني.
 lنشارك بتمويل وتشجيع محفز للمبادرين مبشاركة جهات متعددة من أهل مسغاف وكرمئيل.
 lأقمنا منطقة عمل مشرتكة ״الهاب״ يف بارك مسغاف  -ترديون.
 lنحن نخطط ،نطور ونقدم تسويق قسائم سلطة أرايض إرسائيل يف بارك بارليف وبارك
مسغاف-ترديون.
 lنحن نعمل عىل تطوير وتسويق مناطق تشغيل يف بلدة لفون.
 lنقدم املساعدة للمصالح الصغرية يف بلدات املجلس عرب بناء شبكة والوصول لجهات حكومية
تساعد يف مجال الزراعة ،الصناعة  ،السياحة ،التجارة ،الثقافة والرياضة.
 lنعكف عىل تقدم وتطوير وبناء مركز صحي كبري ومركز خدمات مكملة بجانبه.
 lنتقدم بتطوير وبناء قرية املتقاعدين يف مركز املجلس اإلقليمي.
 lنعمل عىل التقدم بخطة إلعادة تأهيل كسارة سيغف وذلك ضمن مخطط لتطوير غابة
سيغف كغابة ملامرسة ركوب الدراجات والرياضة.
 lنعمل بالتعاون مع جرياننا عىل تطوير املواصالت عىل مستوى لوايئ.
 lنعمل عىل تحسني جودة شبكة املواصالت العامة يف بلدات مسغاف.
يوجد املزيد...
كل الجمهور تجند وبذل الجهد! الكثري من املتطوعني وممثيل جمهور الذين يعملون يف كل
املجاالت .عامل املجلس واملديرين يعملون بكل نشاط .نحن سننجح!
االجراءات كلها مستمرة ومركبة ويقاس التقدم بها عىل مدار سنوات وقسم منها يستغرق عرشات
السنوات .خرسنا وقتًا واألمر يتطلب كوكبة كاملة من الرشوط يك يتم اخرتاقها .ولكن كونوا عىل
ثقة ومتأكدين  -ستصل!

اجتمعت األسبوع املايض هيئة املجلس عرب البث املبارش يف قاعة اشكول بايس .وصادقت عىل
القرارات التي اتخذت خالل األشهر األخرية بعد التشاور املبارش والتصويت عرب االتصال الهاتفي.
تم عرض تقرير عميق عن عمل لجنة التخطيط والبناء .عرض تقرير متابعة توجهات وشكاوى
الجمهور .عرض اقرتاح ميزانية التطوير التي قامت بوضعها لجنة املالية استعدا ًدا للجلسة املرتقبة
بعد حوايل شهر.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة اللجنة الجغرافية يف وزارة الداخلية بهدف توسيع مناطق حدود
مجد الكروم.
شاركت يف لقاءات أخرى ،االسبوع املنرصم ،لرؤساء مجالس إقليمية مع رؤساء أحزاب تتعلق يف
الحيز الريفي ومنهم يرسائيل كاتس ،نفتايل بينت وبتسلئيل سموتريتش.

شاركت األسبوع املايض يف حدث مشاركة الجمهور يف بلدة كمون يف إطار مجريات إقامة بلدة
لألجيال ،الذي يدار مبساعدة املجلس  -انتم رائعون! بالنجاح!

التقيت رئيس بلدة لفون وممثيل البلدة يف املجلس للبحث يف أمور جارية ويف موضوع تسويق
شقق يف مجمع السكن.

التقيت مديري أقسام يف املجلس والجبهة الداخلية ،والذين يعملون عىل تشجيع عملية تطعيم
املواطنني ومواجهة األمر مع تجديد النشاط رغم انتشار الكورونا يف قسم من بلدات مسغاف
وبلدات أخرى يف منطقتنا.
قمت األسبوع بزيارة لقرية الكامنة والتقيت مبمثيل جمهور من كل بلدات مسغاف ،يف لجنة
املالية ،يف هيئة املجلس وبحثنا املواضيع املرتقبة.

قرأنا يوم السبت قصة ״وتحمل״ بشأن خطيئة العجل .قرأنا ״سبت البقرة״ .نحن متعلقون برحمة
ومعروف السامء ،التي وصلت بشكل دائم .وهي تصل اآلن .سبحان الله .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

